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Bieżące informacje mogą Państwo śledzić na naszym Facebook`u:
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W BIELSKU-BIAŁEJ

1% dla bielskich OPP
Tegoroczną kampanię promującą przekazywanie 1%
w Bielsku-Białej koordynuje Bielskie Stowarzyszenie
Artystyczne "Teatr Grodzki". Stowarzyszenie zachęca
organizacje pożytku publicznego działające na terenie
Bielska-Białej do zaprezentowania swojej działalności.

Zapraszamy do kontaktu:
maj.agnieszka@gmail.com
Zachęcamy również do zapoznania się z zakładką strony
internetowej Urzędu Miejskiego, dedykowaną
przekazywaniu 1% podatku:
https://bielsko-biala.pl/1-podatku-na-rzecz-organizacjipozytku-publicznego
Pełna lista bielskich OPP znajduje się w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77103,organizacje-pozytkupublicznego-dzialajace-na-terenie-miasta-bielsko-bialauprawnione-do-otrzymania-.html

Budżet Obywatelski 2022

Ruszyła dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego, który
umożliwi realizację zwycięskich projektów w 2022 r. Bieżąca
odsłona Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej, opiera się na
Uchwale Rady Miejskiej Bielska-Białej w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Bielska-Białej, sprawdzonych już
rozwiązaniach z poprzednich edycji oraz przewiduje wyższe
niż poprzednio kwoty na zadania osiedlowe.
Budżet Obywatelski wynosi w sumie 7.400.000,00 zł,
przy czym ogólna pula środków finansowych została
rozdysponowana według następujących zasad:
1. kwota 1.400.000,00 zł brutto została przeznaczona
na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
2. kwota 6.000.000,00 zł brutto została przeznaczona
na projekty osiedlowe. Kwota ta jest rozdzielona
w częściach równych, po 200.000 zł na każde osiedle.
Termin składania projektów upływa z dniem 14 maja 2021 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://obywatelskibb.pl/

Wydłużony termin składania
sprawozdań finansowych oraz
CIT-8
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej ogłosił
wydłużenie terminów na sporządzenie sprawozdania
finansowego oraz złożenie deklaracji CIT-8.
Do 30 czerwca 2021 r. wydłużony zostaje termin
rozliczenia rocznego CIT-8 przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych - rozporządzenie w tej
sprawie podpisał Minister finansów, funduszy i polityki
regionalnej Tadeusz Kościński.
Organizacje mają także przedłużony o 3 miesiące termin
na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2020.
Szczegóły na stronach:
CIT-8
Sprawozdanie Finansowe

Otwarty Konkurs Ofert Wkład Własny
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1
pkt. 1-32a ustawy (Wkład Własny).
Nabór ofert trwa do 16 kwietnia 2021 r. do godz.: 13:00.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77526,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadaniapublicznego-w-2021-r-z-zakresu-dz.html
Oferty mogą Państwo przygotować za pośrednictwem
generatora eNGO:
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy/167

Otwarty Konkurs Ofert Edukacja - I edycja
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
z zakresu Edukacji - I edycja.
Nabór ofert trwa do 30 kwietnia 2021 r. do godz.: 13:00.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77881,ogloszenie-otwartegokonkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2021r-z-zakresu-edukacji-i-ed.html
Oferty mogą Państwo przygotować za pośrednictwem
generatora eNGO:
https://bielskobiala.engo.org.pl/konkursy/174

Rozstrzygnięcie Otwartego
Konkursu Ofert z zakresu
Kultury Fizycznej - II edycja
Opublikowano rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej II edycja.
Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej,
przedstawiającego wyniki Konkursu dostępna jest w BIP:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77880,rozstrzygniecieotwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadanpublicznych-w-2021-r-z-zakresu-wspieran.html

Nabór do Programu
"Aktywni Obywatele"
Ruszył pierwszy nabór do konkursu grantowego
w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz
Regionalny. W Konkursie można składać wnioski zarówno na
Małe jak i Duże Granty.
Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie
wynosi 11 955 000 EUR.
W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:
Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane
z równością płci) – kwota: 2 850 000 EUR,
Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej
i przeciwdziałanie wykluczeniu – kwota: 2 950 000 EUR,
Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i
zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym
kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota:
4 155 000 EUR,
Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego
(realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3)
kwota: 2 000 000 EUR.
Termin składania wniosków upływa 17 maja 2021 r.
Nabór projektów prowadzony jest za pośrednictwem
generatora: https://generator.aktywniobywateleregionalny.org.pl/

Nabór wniosków w ramach
Programu INTERREG V-A
Republika Czeska - Polska
2014-2020
27 kwietnia 2021 roku upływa termin na składanie
wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Beskidy w ramach INTERREG V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020.
Dofinansowane będą następujące typy mikroprojektów:
typu A - wspólne, z Partnerem Wiodącym,
typu B - partnerskie/komplementarne,
typu C – samodzielne.
Mikroprojekty powinny wpisywać się tematycznie w:
Oś priorytetową 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Oś priorytetową 4 – Współpraca instytucji i społeczności.
Zachęcamy do udziału!
Więcej szczegółów na stronie:
http://www.euroregion-beskidy.pl/2021/03/10/xiv-naborpolsko-czeskich-mikroprojektow-do-27-04-2021/?
fbclid=IwAR1efBYX27zsNr4nfxS3Q2ZLSg9mzslqWG1e6dm
9HQgZL-A1lumKdKlv3d0

Szkolenia online dla organizacji
pozarządowych
Marszałek Województwa Śląskiego i Rada
Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Śląskiego zapraszają na bezpłatne szkolenia dla
organizacji pozarządowych:
20 kwietnia 2021 r. – „Realizacja zadań publicznych
– najczęściej popełniane błędy przez realizatorów.
Jak ich unikać?” – prowadzący Damian Hamerla.
22 kwietnia 2021 r. – „Źródła finansowania
organizacji pozarządowych” – prowadzący Łukasz
Gorczyński.
Szczegóły na stronie
https://ngo.slaskie.pl/content/rdpp-zaprasza-naszkolenia-dla-ngo?fbclid=IwAR3igNlBwOWS2Wxn4wz9zOEP2oFrhBBJRbEzfwr4uD6m5z
f1PtdHBBVzDs

Ocena formalna wniosków
NOWEFIO 2021

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych
do Programu NOWEFIO2021.

Zestawienie wniosków, które spełniają wymogi
formalne dostępne jest na stronie internetowej:
https://niw.gov.pl

Konsultacje z organizacjami
pozarządowymi

Od 1 kwietnia 2021 r. organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego, mają możliwość konsultowania projektów uchwał
w sprawie:
- Nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej
i Światopełka, położonemu na działkach numer: 3011/18, 3013/11, 3013/18
i 3040/5, w obrębie ewidencyjnym 0008 Jaworze, w jednostce ewidencyjnej
246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy - ks. Jana Jeżowicza.
- Nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej,
Jaworzańskiej i Międzyrzeckiej, położonemu na działkach numer: 281/6,
159/10, 159/14, 766/32 i 1447/6, w obrębie ewidencyjnym 0020 Wapienica,
w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy - Franciszka
Kuboka.
- Nadania rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńskiej
i Józefa Lompy, położonemu na działkach numer: 869 i 152/3, w obrębie
ewidencyjnym Górne Przedmieście, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto
Bielsko-Biała nazwy - Bolka i Lolka.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w przedmiocie ww. projektów
uchwał.
Konsultacje potrwają do 15 kwietnia 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat konsultowanego projektu uchwały znajdą
Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
https://bielsko-biala.pl/index.php/konsultacje/aktualnosci/konsultacjespoleczne-dot-nadania-rondom-nazw-ks-jana-jezowicza-franciszka
Zachęcamy do udziału!

Konsultacje projektu uchwały
w sprawie nadania drodze wewnętrznej
w mieście Bielsku-Białej nazwy Dobrego Dnia
Od 7 kwietnia 2021 r. organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego mają możliwość składania opinii i sugestii w zakresie
projektu uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej w mieście
Bielsku-Białej, położonej na działce numer 1349/51, w obrębie
ewidencyjnym Lipnik nazwy - Dobrego Dnia.
Konsultacje rozpoczynają się od 7 kwietnia 2021 r. i trwają
do 21 kwietnia 2021 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie
Informacji Publicznej:
https://bip.um.bielsko.pl/a,77855,konsultacje-projektu-uchwaly-wsprawie-nadania-drodze-wewnetrznej-w-miescie-bielsku-bialejnazwy-dob.html

Zachęcamy do udziału!

Co w COPie piszczało...

19 marca odbyło się szkolenie z zakresu
sprawozdawczości NGO, w którym wzięło udział
kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa
księgowego prowadzonego przez eksperta
z wieloletnim doświadczeniem w III sektorze.
Więcej informacji udzielają pracownicy COP.

Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

Co w COPie piszczało...

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku
z epidemią koronawirusa CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH w Bielsku-Białej wprowadziło, aż
do odwołania dodatkowe środki ostrożności.
COP PRZYJMUJE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH ORAZ MIESZKAŃCÓW
ZAINTERESOWANYCH EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ
WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU
TELEFONICZNYM LUB MAILOWYM.
W celu umówienia się na spotkanie prosimy
o kontakt pod nr telefonu 33/4970790, lub 33/4971629;
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy
i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Bieżące wydarzenia można śledzić na fanpage`u
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej

OFERTA CENTRUM ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Twoja organizacja nie odwiedziła jeszcze
COP? Inni już korzystają z bezpłatnej
oferty!
Organizacja może zyskać:
wsparcie bieżącej działalności - zapytaj doradcę o wszystko, czego
potrzebujesz w codziennej działalności swojego podmiotu
usługi doradcze - spotkaj się z ekspertem, usprawnij działanie
organizacji, rozwiąż problemy
szkolenia - zmotywuj i zainspiruj się do działania, zdobywaj kluczowe
kompetencje. Prześlij nam przykładowy temat szkolenia!
skorzystaj z infrastruktury - zorganizuj spotkanie, wyznacz dyżury
kiedy inni mogą odwiedzić organizację, skorzystaj z infrastruktury
technicznej
uzyskaj pomoc w uruchomieniu działalności
odpłatnej/gospodarczej - pomyśl o uniezależnieniu swojej
organizacji od grantów, dobrze przygotuj się do wejścia na
rynek

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Opatrzności Bożej 18, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/497-07-90
e-mail: cop@um.bielsko.pl
Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej
COP czynny jest: pon.-śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-19:00, pt. 8:00-15:00

